
Pavo Podo®Start
Najlepszy start w doros?o??
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Pavo Podo®Start  to wyj?tkowo smakowity, drobny granulat (5 mm)
przeznaczony dla ?rebi?t od 3 tygodnia ?ycia a? do momentu odsadzenia.

Jest bogaty w najwy?szej jako?ci bia?ka, które dostarczaj? niezb?dnych 
aminokwasów i zawiera kompleks niezb?dnych dla prawid?owego
rozwoju witamin i minera?ów. Dodatkowy magnez oraz mied?, cynk i mangan w
najlepiej przyswajalnej postaci chelatów doskonale wspieraj? metabolizm kostny
i zapewniaj? zdrowy, nieprzerwany wzrost ko?ci. Pavo Podo®Start umo?liwia
?agodne przej?cie z mleka matki na pokarm sta?y, a dzi?ki uwzgl?dnieniu
w sk?adzie wyj?tkowego kompleksu mineralnego Podo®, którego tajemnica
skuteczno?ci tkwi nie tylko w odpowiednich ilo?ciach, ale równie? na 
wzajemnej proporcji witamin i pierwiastków ?ladowych - jest wa?nym krokiem
w zapobieganiu osteochondrozie w pierwszych miesi?cach ?ycia. 

 

Tutaj znajdziesz szczegó?owe informacje o unikalnym kompleksie Podo®.

Podo®Start to krok 2 w zakresie Podo®Concept - poznaj krok 1 (Podo®Lac) i krok
3 (Podo®Grow)! 

Sprawad? równie? dodatek Podo®Care - od wieku wczesno?rebi?cego do 30
miesi?ca.

 

Informacja o produkcie

zawiera wyj?tkowy kompleks Podo®

forma smacznego, drobnego
granulatu (5 mm) - ?atwo i ch?tnie
pobierany przez ?rebi?ta

komleks niezb?dnych witamin i
minera?ów

najwy?szej jako?ci bia?ko bogate w
niezb?dne aminokwasy

bogaty w magnez, mied?, cynk i
mangan, które zapewniaj? zdrowy i
nieprzerwany wzrost ko?ci i stawów

skutecznie pomaga w zapobieganiu
osteochondrozie

Zastosowanie

?rebi?ta od 3 tygodnia ?ycia do
momentu odsadzenia

Porada ?ywieniowa

Sugerowane dawkowanie na 100 kg
masy cia?a dziennie w przypadku ?rebi?t
od 3-go miesi?ca ?ycia:

1 miesi?c ?ycia: 150g
2 miesi?c ?ycia: 200g
3 miesi?c ?ycia: 250g
4 miesi?c ?ycia: 300g
5 miesi?c ?ycia: 350g
6 miesi?c ?ycia: 400g

Konieczna jest zmiana karmienia z Pavo
Podo Start na Podo Grow po up?ywie
6-go miesi?ca ?ycia.

Zawarto?? miarki:

Jedna pe?na miarka Pavo
zawiera oko?o 1,2 kg produktu
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Specyfikacja
Zawiera
Kaszka pszenna
J?czmie?
Pra?one wyt?oki sojowe
?uska sojowa
Lucerna
Melasa trzcinowa
Laktoza
Nasiona lnu
W?glan wapnia
Chlorek sodu
olej sojowy
Dro?d?e browarniane
CellProtect

Opakowanie
Paczkowany 20 kg

Trwa?o??
Paczkowany 6 mth

Witaminy (na kg)
Witamina A 18.000 IE
Witamina D3 3.000 IE
Witamina E 426 mg
Witamina K3 4 mg
Witamina B1 45 mg
Witamina B2 18 mg
Witamina B6 12 mg
Kwas pantotenowy 26 mg
Folin 10 mg
D-biotyna 630 mcg

Minera?y i pierwiastki ?ladowe na kg
Wap? 1,07 %
Fosfor 0,52 %
Sód 0,35 %
Potas 1,48 %
Magnez 0,5 %
Mied? 78 mg
?elazo 144 mg
Cynk 312 mg
Mangan 198 mg
Selen 0,96 mg
Jod 1,2 mg

Chelatowane minera?y
Organiczna posta? selenu

Analiza 
Energia strawna
(DE)

11,2 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,89 EWpa
Energia (ME) 9,5 MJ/kg
Bia?ko strawne,
surowe

135 gr/ kg

Bia?ko surowe 16,5 %
T?uszcz surowy 6,1 %
W?ókno surowe 11 %
Popió? surowy 8,3 %
Cukier 13,0 %
Skrobia 14,6 %
Lizyna 7,9 g
Metionina 2,3 g

Przechowywanie 
Przechowywa? w zimnym suchym i
zacienionym pomieszczeniu. Zamyka?
szczelnie po u?yciu

Dawka ?ywieniowa kg/dzie?
Bodyweight adult horse -> 200 kg 400 kg 600 kg

Age  kg / day kg / day kg / day

0. - 2. Month Pasture grass +
mare's milk
PodoStart 

Free 0,1 - 0,4 Free 0,2 - 0,5 Free 0,3 - 0,75

3. - 5. Month *) Pasture grass +
mare's milk
PodoStart

Free 0,25 - 1,0 Free 0,5 - 1,5 Free 0,75 - 1,5

6. - 7. Month Hay or dry
silage
PodoStart

1,0 - 2,0 0,5 -
1,25

2,0 - 4,0 1,0 -
2,0

3,0 - 6,0 1,5 -
2,5
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